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ــاىل  ــه اهللا تعــ ــول الشــــيخ رمحــ ــاة العــــروض": يقــ ــياء تنقســــُم إىل "بــــاب زكــ ــنعلم أن األشــ ، لــ

  : قسمني

إمـــا تنقســـُم إىل نقـــٍد وُيســـميه بعـــض الُعلـــامء باألعيـــان، وإمـــا تنقســـُم إىل عـــروض، وعنـــدما 

امِن فنسميه عروًضا اإذً نقول إهنا عروض،    . كُل ما ليس من الذهِب والفضِة أو من األ

العـروض، مجـُع عــرٍض وهـو كـُل مـا لــيس نقـًدا مـن الـذهب والفضــِة أو : قـول الفقهـاء اإذً 

ة فإهنـا  اليـة وغريهـا، هـذه العـروض، وانتبـه معـي يف هـذه املسـأ ما يف حكمهـام مـن األوراق ا

  . مهمة جًدا

  : هذه العروض تنقسم إىل قسمني

  ٍعروُض ُقنية .  

  ٍوعروُض جتارة .  

هًبــا أو فضــة أو مــن األوراق النقديــة، والعــروض تنقســم إىل العــروض هــي مــا لــيس ذ اإذً 

  . عروُض ُقنيٍة وعروُض جتارة: قسمني

ال زكـاة عـىل املـرِء يف دابتـه ويف داره «: فال زكاة فيهـا لقـول النبـي : فأما عروض الُقنية

  .»ويف عبده

فــإن فيهــا الزكــاة وهــو هــذا البــاب، وقــد حكــى بعــُض أهــل العلــم : وأمــا عــروض التجــارة

ومل يعـــرف خـــالٌف إال بعـــد : اإلمجـــاع عـــىل أن عـــروض التجـــارة فيهـــا الزكـــاة، بـــل قـــال بعضـــهم

ــن بعـــدهم مـــن  ــوان اهللاِ علـــيهم ومـ بـــع اهلجـــري، ولـــذلك فـــإن إمجـــاع الصـــحابة رضـ القـــرن الرا

   .القرون الفاضلة عىل أن عروض التجارِة فيها زكاة

ة عرفناهــا وهــو أن  ُهنــاعنــدنا  اإذً  فرًقــا بــني العــروِض وبــني النقــِد، وجيـــب أن  ُهنــاكمســأ

تفــرق بــني العــروض وبــني النقــد، كــام جيــب أن تفــرق بــني عــروض التجــارة وعــروض القنيــة، 

سأذكر لك اآلن قاعدًة ُمهمة وأرجوا إن ُكنَت مرسًحا أن ُتركـَز معـي لفهـم هـذه القاعـدة ألن 

  . هذه القاعدة تستطيع أن تفرق بني عروض الُقنيِة من غريها
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الفرق بني عروض الُقنيِة والنقد سـهل جـًدا، ُكـل إنسـان يعـرف إذا : األمر األول السهل

ذكـــاة النقـــدين، وإن كـــان غريهـــا فهـــي : كانـــت ذهًبـــا فضـــًة فهـــي نقـــٌد فتـــدخُل يف البـــاب الســـابق

  . عروض

ة املُ    كيف تفرُق بني عرض الُقنيِة وبني عرض التجارة؟ : همة عندياملسأ

هذا الكتاب قد يكون عرض قونيـٍة وقـد يكـوُن عـرض جتـارة، إن كـان عـرض جتـارة ففيـه 

  . الزكاة، وإن كان عرض ُقنية فال زكاة فيه

العُني واحـدة ولكنهـا خيتلـُف فيهـا احلكـم مـن حـاٍل إىل حـال، تفـرُق بـني كوهنـا عـرض  اإذً 

ــد رشطـــان،  ــارة إذا وجـ ــٍة أو عـــرض جتـ ــالعرُض حينئـــٍذ يكـــوُن ُكنيـ إذا وجـــد هـــذان الرشـــطان فـ

  :عرض جتارة وإال فهو عرض ُقنية

ـــا: الرشــــط األول ــى قولنـ ــا معنــ ــارة، أن ينــــوي التجــــارة، ومــ ــوَي هبــــا التجــ إنــــه ينــــوي : أن ينــ

ه ينوي البيع، هذا ُيسمى نية التجارة نية البيع   . التجارة؟ يعني أ

ُء هلـا أو السـوُم هلــا : الرشـُط الثـاين أن يعمـَل عمـل التجــارة، ومـا هـو عمـُل التجــارة؟ الرشـا

ء أو أو عرُضها للبيع، هذه أعامل التجارة الثالثة ، ال يوجد غريها، اكتساهبا عـن طريـق الرشـا

  من يشرتي من يشرتي؟: كم قيمة هذه؟ أو عرضها للبيع: املعاوضات املحضة، أو سومها

ــذه  بمجـــرد عرضـــك إياهـــا للبيـــع ُتســـمى عـــروض جتـــارة وإن مل يشـــرتهيا أحـــد، واضـــح هـ

ة؟    املسأ

بيقا حيتـاُج إىل فهـم، انظروا معي وركزوا معي جيًدا ألن صياغة القاعدة سهل ولكن تط

األصـُل أن العـروض عـروُض ُقنيـة فـال إن األصل أن العروض كلها عـروض ُقنيـة،  ُقلنانحُن 

  : زكاة فيها إال إذا وجد الرشطان

ه يشرتهيا ليبيعها، أو اقتناها ليبيعها، نيُة البيع: الرشط األول   . نيُة البيع، وهو أ
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طيــب أســأُل عــن صــوٍر قــد يظــن بعــض النــاس أهنــا ليســت نيــة بيــع، بعــض النــاس يظــن أن 

دة، هــي صــورة مـــن : املقصــوَد بنيــة البيــع نيــُة التجـــارة اشــرتيُتها ألربــَح فيهــا، هــذه ليســـت املــرا

  . صور نية البيع، بل إن من اشرتى ليخرس نوى البيع نوى التجارة

ـــذه نـــــوى ـــود التـــــورق، هــ ـــ مثـــــل عقــ ـــوي  مـــــن اشـــــرتى ليخرســ ــزم أن ينــ ــا التجـــــارة، ال يلـــ فيهـــ

التجـارة الـربح وإنـام املقصـود بنيـة التجـارة البيـع، بعـض النـاس يشـرتى السـلعة مثـل أسـهم أو 

يعها إذا ارتفع سعُرها، أهو نـاٍو البيـَع : أراٍض ثم بعد ذلك يقول ال أريُد بيعها اآلن لكني سأ

  . نية موجودة وقويةأم ال؟ ناوي، اشرتى ليبيع، هو نيته األساسية البيع، ال

ـع اآلن ليسـت مـدارة للبيـع اآلن ال ينفـي نيـة البيـع، ال ينفـي النيـة، : كونك تقول اإذً  لن أ

  . هذه النية أمرها سهل

لـــك ال يوجـــد إال واحـــٌد مـــن األمـــور  ُقلـــُت وهـــو مـــا يتعلـــق بعمـــل التجـــارة، : األمـــُر الثـــاين

  : الثالثة

ــا وو: األمـــر األول ء، كـــُل مـــن اشـــرتى عينًـ ــا كـــان ينـــوي البيـــع فـــإن هـــذه الرشـــا ئهـ قـــت رشا

ئــك إذا كنــت اشــرتيت العــني، اشــرتيت  العــني تكــون عــني جتــارة أو عــروض جتــارة، وقــت رشا

ء ُكنـــت  ـــاث لتبيعـــه، وقـــت الرشـــا األرض، اشـــرتيت الســـيارة، اشـــرتيت الكتـــاب، اشـــرتيت األ

ـــا البيــــع،  ــروض جتــــارة، إذً ناوًيـ ــا عــ ــاة؛ ألهنــ ــه الزكــ ـــء الــــذي اشــــرتيته فيــ ـــذا اليشـ ـــا ا هـ ـــع فيهـ اجتمـ

ئك له وهو عمل التجارة مع وجود النية، هذه الصورة األوىل: الرشطان   . رشا

ٍء مـن غـري معاوضـة هببـٍة أو إرٍث أو : الصورُة الثانية إذا كانت العُني ملكتها مـن غـري رشا

ة يكــوُن عنــدها مهــٌر، وهكــذا، فنقــول إن هــذه األمــور ليســت عمــل  معاوضــٍة غــري حمضــة، املــرأ

كــوُن العــرض جتــارًة إال بالعمــل الثــاين وهــو الســوم، فالــذي ُأهــديت لــه هديــة أو التجــارة فــال ي

ورث ماًال أو اشرتى ماًال وكان ينوي به الُقنية ثم نوى به بعـد ذلـك التجـارة فـال يكـوُن ذلـك 

  . العرُض جتارًة إال إذا وجد السوُم أو العرُض للبيع

ة يف عروض التج   .ارةإذا فهمت هذه القاعدة فهمت أهم مسأ



 

  

  

 

 

ء ألجــل الــربح فتقــوم إذا حــال احلــول وأولــه مــن حــني بلــوغ  وهــي مــا يعــد للبيــع والرشــا

  ...........................................................................القيمة نصابا 

ة حتتــاج إىل  بقيــت مســائل ُأخــرى قليلــة يف قضــية قلــب النيــة والــرتدد يف النيــة، وهــذه مســأ

تناإذً قُت ضاق علينا، وقت والو   . ا نعوُد ملسأ

املقصود بالعروض  "العروض": ، قول املصنف"زكاة عروض التجارة": يقوُل الشيخ

عــروض : عــروض التجــارة ولــيس املقصــوُد بــالعروِض عــروض الُقنيــة ألن العــروض نوعــان

  . ُقنيٍة وعروض جتارة

ء ألجــِل هــي مــا يعــُد "، يعنــي عــروض التجــارة "والعــروُض ": قــال الشــيخ للبيــِع والرشــا

ـــال وإنـــام املقصـــوُد بـــالربح هـــو العـــوض "الـــربِح  ، لـــيس املقصـــود بـــالربح الزيـــادة عـــىل رأس ا

  . الذي يتحقق عند بيعك هلا، هذا هو املقصود بالربح؛ ألن التجارة تكسب

ــه ال يلــزم أن تكــون العــروض مــدارًة، فلــو كانــت  "مــا يعــدُ ": وقــول املصــنف يــدلنا عــىل أ

ُء أو السـوُم أو العـرُض للبيـع فإنـه  غـري مـدارةٍ  فبمجـرد النيـة مـع عمـل التجـارة الـذي هـو الرشـا

  . يعُد حينئٍذ جتارةً 

ء مــن بــاب كونــه معــًدا للبيــع : أمجلهــا املصــنف بــاألمر الثالــث وهــو مــا يعــد للبيــع والرشــا

ه قد سامه ٍء أو أ ه اكتسب إما برشا ء يدل أ   . والرشا

  ارة؟ كيف ُتزكى عروض التج: يقول الشيخ

ــا تقـــوم يعنـــي تنظـــر قيمتهـــا إذا حـــال احلـــول، قـــال"تقـــوم": يقـــول ــه": ، معنـــى كوهنـ  "وأولـ

، هــذه اجلملــة تــدلنا عــىل أن عــروض التجــارة هلــا "مــن حــني بلــوغ القيمــة نصــابا"وأول احلــوِل 

حول ابتدائي وحوٌل النتهائه، فأما ابتداُء احلوِل فيبـدأ احلـول مـن حـني تكـون قيمـُة العـروض 

م فضة وما يعادله بأوراق نقديةنصاًبا، و   . مر معنا أن النصاب مخسامئة ومخسة وتسعني جرا

فمـــن كانـــت عنـــده بضـــاعٌة وهـــذه البضـــاعة قريـــب ســـتة آالف ريـــال فقـــد بـــدأ حـــوُل زكـــاة 

ــم ســنًة، نقــول يــوم التاســع مــن شــعبان فإنــه يقومهــا، يقــوم هــذه العــروض، كيــف  مالــه، فــإذا أ

  تقوم هذه العروض؟ 
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ء، وال بالســعر الــذي تريــُد أن : أوًال  انظــر تقــوم بســعِر وقــت الوجــوب، لــيس بســعر الرشــا

ــيس  ــد بيـــع الســـلعة بســـعر ُمعـــني، لكـــن هـــذا املوســـم وقـــت زكاتـــك لـ تبيعهـــا بـــه، قـــد تكـــون ُتريـ

ــام  ــام احلـج يكــون هلـا الــرواج أ موسـم هــذه السـلعة، نعــرف مـثًال يف مكــة يف سـلع مــا ُتبـاع إال أ

  . احلج

ن مثــل التمـــر يزيــد بيعـــه، فقــد يكـــون املــرء عنـــده هــذه العـــروض يف ســلع تكــون يف رمضـــا

ــم  تتجمـــع عنـــده فـــرتة، وقـــت حـــوالن احلـــول الـــيل هـــو التاســـع مـــن شـــعبان مـــا بعـــد جـــاء املوسـ

  . فسعُرها منخفض، حينئٍذ تقومها بالسعر اللذي هو فيها

  .لو كان حوالن احلول وقت ارتفاع السعر تقومها بالسعر الذي وجبت فيه

ـــُر األول اإذً  ـــعرها الـــــذي  :األمــ ء وال بســ ـــعر الرشـــــا ـــيس بســ ـــول لــ ـــوُم بســـــعر حـــــوالن احلــ تقــ

ترجــوه فــيام بعــد، ولــيس بســعرها املرتفــع أو املــنخفض يف الســنة وإنــام بســعرها يف هــذا اليــوم، 

يوم تسعة ثامنية، جيب أن ُيقدر هبذا اليوم، ولـذلك حتـى يف البورصـة تـأيت للبورصـة فتنظـر مـا 

  . وخيرج عندَك يف الشاشة هو سعرها هذا اليوم

ــر الثالــــث يف التقــــويم أن بضــــاعتك وعروضــــك التجاريــــة إذا كانــــت كثــــريًة فكيــــف : األمــ

  تقومها؟ 

ال تقوُم بسعر بيعها عىل سبيل االنفراد، ألن لو كانت عندك مائة قطعة كل قطعـة : قالوا 

ـــه ــد ألن الســـعر، الفريـــق تعـــرف أ ــة، ال يمكـــن أن ُتبـــاع يف يـــوٍم واحـ ــاُع بعرشـ ــدة  تبـ حيتـــاج إىل مـ

ــا ــذا فتقومهــ ــة قطعــــة، وهكــ ــون كرتــــون مائــ ــأن عنــــدك عرشــ ــة بــ ــم : ولكــــن قومهــــا بســــعر اجلُملــ كــ

  . سعُرها بسعر اجلُملة

ا عــروض التجــارة تقــوم، أهــُم يشٍء عنــدنا يف يــوم الوجــوب، ال قبلــه وال بعــده وال مــا إذً 

  . ترجوه

  

  



 

  

  

 

 

ربع العرش وإال فال وكذا ا وجب نصابً  باألحظ للمساكني من ذهب أو فضةفإن بلغتالقيمةُ 

  .......................................................................أموال الصيارف 

تقــوُم بســعرها هــذا اليــوم وِســعرها مجلــًة ال ســعرها املرجــو وال ســعرها عــىل ســبيل  :اثانًيــ

ــول املصـــــنف رمحـــــة اهللا تعـــــاىل ـــى قـــ ـــذا معنــ د، هــ ـــرا ــا أن : االنفــ ــول، وعرفنـــ ــال احللـــ ــوم إذا حـــ فتقـــ

ـــت  ــويم يف وقــ ــون التقـــ ــويم وال يقدمـــــه، بـــــل يكـــ ـــؤخُر التقـــ ـــوم ال يــ ـــي يف اليــ ـــوالن احلـــــول يعنــ حلــ

   .حوالن احلول وهو وقت اجلرد

يعنـي يبتـدأ حـوالن احلـول مـن  "مـن حـني بلـوغ القيمـة نصـاًبا"أول احلول  "وأوله": قال

ة  ــأ ــدم معنــــا يف املســ ــام تقــ ــول كــ ــىل جنســــه احلــ ــد عــ ــون عــــروض قيتمهــــا نصــــاب أو انعقــ حــــني تكــ

  . السابقة

، الغالب يف أكثر األزمان أن األحظ هو يف "باألحظ للمساكني من ذهب أو فضة": قال

ه قد حدث طلٌب عىل الفضة فارتفع سـعُرها فكـان مئتـا درهـم الفضة، ولكن مَر  يف التاريخ أ

  . يقوُم باألحظِ : من الفضة أغىل من عرشين مثقاًال من الذهب، ولكن لذلك قال الفقهاء

ــول ـــة العــــروض": يقــ ــت قيمـ ــة أو العمــــالت  "فــــإذا بلغــ جيــــب أن تقــــوم بالــــذهب أو الفضــ

التقـويم وجـب ربـُع الُعرشـ، يعنـي تنظـر املبلـغ  كالرياالت وغريها، فإذا بلغـت نصـاًبا يف وقـت

ائة، واحد من األربعني هو ربع العرش ائة، اثنني ونصف با   . قسمة أربعني اثنني ونصف با

ـــال ــال "وإال فـــــال": قــ ـــت دون النصـــــاِب فـــــال زكـــــاَة فيهـــــا، قـــ وكـــــذلك أمـــــوال ": أي إن كانــ

ــع الــــذهِب بالفضــــِة أو ي"الصــــيارِف  ــيارف ببيــ ــذي يتعامــــل بالصــ ــذه ، الــ ــد، هــ ــُع الــــذهَب بالنقــ بــ

حمــالت الــذهب والفضــة، أو الــذي يبــادل العمــالت، كــل هــذه يســموهنا صــيارفة يف مصــطلح 

الفقهــاء، وأمــا يف مصــطلحنا احلــادث اآلن فالصــريُيف هــو الــذي يبــع النقــَد بالقــدي أو األوراق 

  . النقدية فقط، وأما عند الفقهاء فهو أشمل

وم هبــذه الطريقــة فــإن كانــت وقــت الوجــوب، دون الصــيارفة يقوموهنــا يف هــذا اليــ: يقــول

  . ذلك فال زكاة فيها



 

   
 

 

ــ ا وال عــربة بقيمــة آنيــة الــذهب والفضــة بــل بوزهنــا وال بــام فيــه صــناعة حمرمــة فيقــوم عارًي

ه للتجارة مل يرص عرًضـ، عنها ه للقنية ثم نوا ا بمجـرد ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنوا

  .................................................................. النية غري حيل اللبس

ــه ـــيخ رمحـــــة اهللا عليــ ـــول الشـ ـــذهب : يقـ ـــرُم اقتنــــاء الــ ـــه حيــ ـ ــل الســـــابق أ ــا يف الفصــ ــدم معنــ تقـــ

  . والفضِة إذا كان ألجل اآلنية للرشِب أو سائر االستخدامات، وتكلمنا عنها قبل الصالة

ذا اإلنــاء قيمتــه غاليــة جــًدا إمــا لصــنعته أو لقدمــه، قــد طيــب، لــو أن امــرًئ عنــده إنــاٌء وهــ

يكــون اإلنــاء عمــره مخســامئة ســنة أو التحفــة عمرهــا مخســامئة ســنة، ال جيــوز أن تعلقهــا يف بيتــك 

م، لكـــن جعلتهـــا ُقنيـــًة، أردَت أن ُتزكيهـــا، كيـــف ُتزكيهـــا؟ هـــل ُتزكيهـــا بالقيمـــة؟ أم ُتزكيهـــا  حـــرا

  بالوزن؟ 

الصـــنعة وال قيمـــة القـــدم كـــأن تكـــون حتفـــًة قديمـــة وإنـــام تنظـــر ال ننظـــر للقيمـــة قيمـــة : قـــال

، كأن يكون الشخص صنع إناًء "بل بوزهنا و بام فيه صناعة حمرمة": لوزهنا، وهذا معنى قوله

  . ليأكل فيه من ذهب، هذه صنعة غري معترب إذ املحرم ال اعتبار به

  .أي عارًيا من الصنعة "فيقوم عارًيا عنها": قال

ة مهمة ركزوا معي جًدا فيها، قلُت لكم قبل قليلانتبهوا  أن املرأ البد : معي هذه املسأ

  .النية، وعمل التجارة: لكي يكون عرض جتارة من عروض التجارة البد فيه من أمرين

ــة أمــــور ــل التجــــارة ثالثــ ــة التجاريــــة كــــالبيع ونحــــوه، أو الســــوِم أو العــــرض : عمــ املعاوضــ

  . للبيع

ٍء أي بمعاوضــٍة حمضــة، إن الشــخص إذ: يقــول الشــيخ ا ملــك عرًضــا مــن العــروض برشــا

وكــان ناوًيـــا التجـــارة هلـــا فحينئــٍذ تكـــوُن عـــروض جتـــارة، وهــذه واضـــحة، وأمـــا إن متلكهـــا بغـــِري 

املعاوضـــة، كـــأن يكـــون هببـــة أو أن يكـــون بـــإرث، فـــإن نيتـــه للتجـــارة ال جيعلـــه عـــروض جتـــارة، 

  . اذا؟ سؤال؟ أجيبوين من كالمي

ماًال أو يوهُب له ماٌل، غري النقدين طبًعا، ثم ينوي أن يتاجر به، تويُت  اذا الذي يرُث 

يعه وي أن أ يعه ما استخدمه، أ   . أن أ
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ـــاذا؟ ألن ُقلنــا : للزكـــاِة رشطـــني ال جتـــُب فيـــه الزكـــاة هكـــذا إال برشـــط ســيأيت بعـــد قليـــل، 

عمل التجارة مل يأيت بعُد عمـل التجـارة ومل يكتسـبها بعمـل جتـارة، وهـذا : النية وجدت، الثاين

ــال بــإرٍث أو هبــة  قــوُل الفقهــاء املــذاهب األربعــة مجيًعــا؛ البــد مــن عمــل جتــارة، فمــن كســب ا

  . فال زكاة عليه حتى يعمل عمل التجارة

ضــه للبيــِع أو يسـومه، كــم قيمــة هـذا الكتــاب؟ كــم بقـي عنــده عمـالن، مــا مهــا؟ إمـا أن يعر

قيمـة أريض؟ حينئــٍذ مــن حــني ســامه أو مــن حــني عرضــه للبيــع بــدأ حــوالن احلــول عليــه ولــو مل 

ه ": يبعـــه، ولـــو مل يبعـــه، هـــذا معنـــى كـــالم املصـــنف ـــوا ـــه فن ومـــن عنـــده عـــرُض للتجـــارة أو ورث

  . ستأيت بعد قليل هذه اجلملة "للقنية

ه للتجارة مل "   . "يرص عرًضا بمجرد النية غري حيل اللبسثم نوا

ة ــأ ــن هــــذه املســ ــة مــ ــة قريبــ ة ثانيــ ــأ ــدي مســ ــر عنــ ــٌل عنــــده عــــرض وهــــذا العــــرض : انظــ رجــ

ء نـوى التجـارة، عـرض جتـارٍة أم ال؟ عـرض جتـارة،  اشرتاه، هـذا عمـل التجـارة، ووقـت الرشـا

  طيب، كيف ينتقل عرض التجارة للقنية؟ 

الُقنيـــة ال ينتقـــل إال برشـــطني، عفـــًوا التجـــارة كيـــف تنتقـــل الُقنيـــة برشـــٍط واحـــد وهـــو  ُقلنـــا

اذا  أن االنتقال عن األصـِل ال : بالنية؟ ألن عندنا قاعدة ُقلناالنية، فقط بالنية يرجع للقنية، 

  . تكفي فيه النية البد فيه من العمل، والرجوُع لألصِل تكفي فيه النية

أن : ة، وذكرهتــا لكــم يف البيــوع، ذكرنــا هــذه القاعــدة دائــًام نكررهــاذكرهتــا لكــم يف الصــال

  . االنتقال عن األصِل البد فيه مع عمل ال تكفي النية، والرجوُع لألصِل تكفي فيه النية

  . العرُض أصبح عرض جتارة، أراد أن يرجع للقنية، الُقنية ماذا؟ أصل فيكفي النية ُهنا

ــه يعـــ ـــاب أل ــذا الكتــ ـــٌل اشـــــرتيُت هـــ ــم، رجــ ـــي واهللا وفيـــــه علـــ ـــد أعجبنــ ـــاء الغــ ــا جــ ـــ ـــُت ،   ُقلــ

  . ا ال زكاة فيه أصبح ُقنية، أصبح عرض ُقنيةإذً سأجعله يف مكتبتي، 
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ه " :كــان جتــارة ثــم عــاد ُقنيــة بمجــرد النيــة وهــذا معنــى قولــه: قــال: طيــب مــاذا يقــول فنـــوا

ه للتجارة": صار ُقنيًة بمجرد النية، قال "للقنية ، هذا العرض الذي كـان قنيـًة أراد أن "ثم نوا

  . النية والعمل: يرجع وجيعله للتجارة، البد من رشطني

العمـــل مـــا هـــو؟ ثالثـــة أشـــياء منهـــا يشء فـــات وهـــو التملـــك، إمـــا أن يعرضـــه للبيـــع أو أن 

التطبيقـــات تقلـــب رأســـك، قاعـــدهتا مـــا ذكـــرُت لـــك  يســـومه، هـــي القاعـــدة ســـهلة، ولكـــن ربـــام

  . النيُة والعمل: أن العرض ال يكوُن عرض جتارٍة إال برشطني، احفظها،: قبُل 

ء، السوم، العرض: النيُة غري مرتددة، والعمل ثالثة أشياء   . الرشا

ــ الصـــالة يرجـــع  ــة فقـــط، مثـــل قرصـ ــه ُقنيـــة بالنيـ ــارة إىل كونـ ــُع، ينتقـــل مـــن كونـــه جتـ قـــد يرجـ

ــُه  ــدة الفقــ ــن العــــامر، نفـــس القاعــ ــة، وال يصــــبح مســـافًرا إال إذا خــــرج مـ بالنيـــة، إذا نــــوى اإلقامـ

واب   . واحد قاعدة واحدة، تكرر بني األ

  . وهذا معنى كالم املصنف

ه للتجارة مل يرص عرًضا": قال   . بل البد من عمل التجارة "بمجرد النية ثم نوا

  . ما هو عمل التجارة؟ السوُم أو العرض

ــاذا؟ ألن حــيل اللــبِس هــو أصــله مـــن : ، قــال"غــري حــيل اللــبس": قــال إال حــيل اللـــبس، 

الـــذهب والفضـــة فأصـــله العـــرض أصـــله التجـــارة أن فيـــه الزكـــاة، الـــذهب والفضـــة، والـــذهب 

ـه معـ ٌد للتجـارة، فـنحُن إنـام نقلنـاه عنـه فأسـقطنا الزكـاة بمجـرد والفضة أصله التنقل وأصـله أ

ه رجع لألصـل، ومـا  ء فينتقل إىل كونه نقًدا بالنية فقد أل النية وهو نية اإلستعامل أو نية الكرا

نقلنــاه عــن األصــل إال بالنيــة مــع العمــل وهــو الصــنعة صــنعة احلــيل جيــب أن يكــون فيــه صــنعة 

  .حيل

  

  

  



 

  

  

 

 

ففيـه بمجــرد إحــرازه ربــع العرشـ إن بلغــت القيمــة نصــابا بعــد ومـا اســتخرج مــن املعــادن 

  .السبك والتصفية

  ............................................................جتب بأول ليلة العيد 

عــن املعـادن التـي تسـتخرج مــن األرض كالـذهب والفضـة واحلديــد  ُهنـايـتكلم املصـنف 

ه من املعادن ولـذلك فـإن مـن  ًضا عندهم الكحل وامللح، امللح يرونه أ وعدوا من املعادن أ

ــثًال يقصــــون اجلبــــال  ء مــ ــون عنــــده مــــثًال عنــــدنا يف اجلــــزا ــأن يكــ ـــدًنا كــ ــتخرُج مــــن األرض معـ يســ

  . ويستخرجون منها ملًحا، هذا فيه الزكاة

زه"مثــل مــا ســبق،  "ومــا اســتخرج مــن املعــادن": ولــذلك قــال وهــو  "ففيــه بمجــرد إحــرا

، أي نصاب "إن بلغت القيمة نصاًبا بعد السبك والتصفية": ، قال"ربع العرش"أحرازه باليد 

  . سائر األمور السابقة

بـن احلـارث املعـادن أصـبح يؤخـذ منهـا الزكـاة إىل  ـا أقطـَع بـالل  أن النبي : دليلها

ــة  ــذ الزكــــاة منهــــا، يف تكــــاد بمثابــ ــه يؤخــ ــ ــىل أ ــدل عــ ــاة، فــ ــذ منهــــا الزكــ عهــــد التــــابعني وهــــي يؤخــ

  . اإلمجاع العميل

زكــاٌة للــامل وهــي التــي : بــدأ املصــنف بعــد ذلــك يــتكلم عــن زكــاة الفطــر إذ الزكــاة نوعــان

 تقــدم ذكرهــا، وهــذه ُتســمى ذكــاة البــدن وُتســمى زكــاة الفطــر، وزكــاة الفطــر معلقــٌة بالبــدِن ال

ال وإنام متعلقٌة بالبدن ال فقد جتُب عىل املرء وإن كان عليه ديٌن فليست متعلقٌة با   . با

ــٌة يف  ـــ ــِر واجبــ ـــ ــاة الفطــ ـــ ـــاب اهللا زكــ ــ ـــول اهللا  كتــ ــ ــــاء أن قــ ــ ــد جـ ـــ ـــْن {: فقــ ـــ ــَح َمـ ــ ـــ ـــْد َأْفَل ـــ َقـ

ــى ــِه َفَصــىلَّ {]١٤:األعــىل[}َتَزكَّ ــىَقــْد َأْفَلــَح َمــْن {، ]١٥:األعــىل[}َوَذَكــَر اْســَم َربِّ  ]١٤:األعــىل[}َتَزكَّ

ِه َفَصىلَّ {أي أخرج الزكاة  ، نعم هـذه هـي اآليـات أي صالة العيد ]١٥:األعىل[}َوَذَكَر اْسَم َربِّ

  . التي قيل أهنا متعلقة بزكاة الفطر

  

  



 

   
 

 

وهي واجبة عـىل ، فمن مات أو أعرس قبل الغروب فال زكاة عليه وبعده تستقر يف ذمته

  ......................كل مسلم جيد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته 

أمـر النبـي  »خترُج «: قال الزكاة يف حديث ابن عمر وغريه النبي  وقد أوجب النبي 

 لكـن  "جتـب": بإخراجها، وهذا األمر يدل عىل الوجوب، هذه الزكـاة واجبـة ولـذلك قـال

  جوهبا؟ وما وقت و

وليلـة العيـد تبـدُأ بغـروِب شـمس آخـر يـوم مـن  "أول ليلة العيد"قال وقت وجوهبا : قال

فمـن ": رمضان، فـإذا غربـت الشـمس مـن ذلـك اليـوم فهـذا هـو وقـت الوجـوب، ولـذلك قـال

ــل غـــروب الشــــمس "مـــات أو أعَرســـ ــه مل يكـــن عنـــده مــــال، ال  "أو أعرســـ"، مــــات قبـ ــ بمعنـــى أ

، يعنـي مـات أو "ل الغـروب فـال زكـاة عليـه، وبعـده تسـتقُر يف ذمتـهقب"يستطيع أن يبذل ماًال، 

  . أعرس بعد غروب الشمس فتستقر الذمة عليه بعد ذلك، خترج من تركته يعني

أمــر هبــا، وقــد جــاء يف  ــا ثبــت يف الصــحيح عــن النبــي  "وهــي واجبــة": يقــول الشــيخ

، وهذا من أقـوى »فرض علينا زكاة الفطر أن النبي «: بعض األلفاظ من حديث ابن عمر

  .صيغ الوجوب

فيشــمل  »فـرض علينـا«: أي تشـمل كـل مســلم ألن ابـن عمـر قــال "عـىل كـل مســلم": قـال

  . كل املسلمني

، العربُة بأن يكون عنده ماٌل يزيـد عـن قوتـه "جيد ما يفضل عن قوته وقوت عياله": قال

ـال، وقوت عياله ولـو كـان عليـه ديـن فالـدين ال يـؤثُر  يف زكـاة الفطـر وإنـام هـو مـؤثٌر يف زكـاة ا

ـاٍل يزيـد عـن قوتـه وقـوت عيالـه ذلـك اليـوم، وهـذا معنـى قولـه " : والعربُة بأن يكـون واجـًدا 

  . "عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته

  

  

  

  



 

  

  

 

 

بعد ما حيتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علموتلزمه عـن نفسـه وعـن 

  ............................................................... املسلمنيمن يمونه من 

هذه األمور الرضورية التي ال ُتباُع إذا ُحجر عىل املرء  "بعد ما حيتاجه من مسكن": قال

إذا كان  "واخلادم"الذي يسكن فيه  "املسكن"بديٍن ونحوه وال يلزم بيعها لزكاة الفطِر وهي 

أي الثيــاب التــي يلبســـها عــادة ال الثيـــاب  "وثيــاُب بذلـــة"التــي يركبهـــا،  "والدابـــةُ "مثلــه خيــدم، 

ج زكاة الفطر   . الكثرية التي عنده فيلزمه بيعها إلخرا

، ُكتــب العلــم، العلــامء هيتمــون هبــا لطالــب العلــم خاصــة، فمــن كــان "وكتــب علــمٍ ": قــال

لـب العلـم مـن الرضـوريات؛ ولـذا فـال إهنا تعتُرب لطا: جيمُع ُكتب العلم لقراءهتا فإهنم يقولون

ج زكــاة الفطــر، ويــرى أهــل العلــم أهنــا مــن األمــور الرضــورية  ُتبــاُع يف الــدين؛ وال تبــاُع إلخــرا

  . لطالب العلم

ة ءة يف الكتـاب، إذ طالـب : وهذا يـدلنا عـىل مسـأ وهـو أن طالـب العلـم البـد لـه مـن القـرا

عــن املــذاكرِة وحضــور دروس األشــياخ،  العلــم ال يســتغني عــن احلفــِظ وال عــن املُدارســِة وال

  .وجيمُع مع ذلك املطالعة

ــعف احلفـــــظ  يف وضـــ ـــأ ــنام بـــــدأ التــ ـــاين اهلجـــــري حيـــ ـــرن الثــ ـــم منـــــُذ القــ ـــا زال أهـــــل العلــ ومــ

يعتمــدون عــىل القــراءة والوجــادة، ويعتمــدون عــىل املطالعــة وعــىل النظــر يف كتــب أهــل العلــم، 

ن يـأيت عـن طريـق احلضـور فقـط بـل البـد معـه وهذا من األمور املُهمة إذ العلم كله ال يمكـن أ

مـــن الكتـــاب، والُكتـــب وحـــدها ال تكســـُب املـــرء علـــًام وإنـــام ربـــام فهـــم األمـــَر عـــىل غـــري وجهـــه، 

  . ولربام ظن اليشء عىل غري طريقه

  . ولذلك املنتفُع بالعلم هو الذي مجع الطرق األربع التي ذكرهتا لك قبل قليل

عـن نفسـه وعـن مـن تلزمـه مـن املسـلمني، ومـن الـذين  جتـُب زكـاة الفطـر عـىل املـرء: يقول

ناء: تلزمهم؟ أوًال    .قالوا تلزمه نفقة الذين وجبت نفقتهم وهم الزوجة واأل

  

  



 

   
 

 

يه فولده فأقرب يف املرياثوجتب عىل من  فإن مل جيد جلميعهمبدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأ

  .عامه وتسن عن اجلننيا بطتربع بمؤنة شخص شهر رمضان ال عىل من استأجر أجريً 

مـــن وجبـــت نفقتـــه مـــن األقـــارب، وهـــذه مفـــردات املـــذهب ألن مفـــردات : واألمـــر الثـــاين

ــه جتــــُب  ــه بإجيــــاب حــــاكٍم أو عــــادة فإنــ ــوب النفقــــة لألقــــارب، فمــــن وجبــــت نفقتــ املــــذهب، وجــ

ُج زكاة الفطر ألهنا تابعٌة للنفقة   . إخرا

قــالوا مــن تــربع بنفقتــه شـــهر رمضــان كلــه، فكــل مــن تربعــت بنفقتــه شـــهر : األمــر الثالــث

ج الزكــاة عنــه، بعــض النــاس قــد يقــول : رمضــاَن ُكلــه؛ فإنــه جيــُب عليــك أن ُتــتمم النفقــة بــإخرا

فُق عليهم شهرين أو ثالثة ا سأ ناُء أخي أ   . أ

تـابِع النفقـة ا مـن إذً ما دام كان رمضان وجبت عليك نفقتهم بتربٍع منك فحينئٍذ يلزمـك 

  . أن ُخترج زكاة الفطر عنهم

إذا كـــان املـــرء ال يملـــُك مـــاًال كثـــًريا وإنـــام يملـــُك بعـــض مـــا ُخيـــرُج بـــه زكـــاة : يقـــول الشـــيخ

 ؛ ألن النبــي "فزوجتــه": ، ثــم قــال»ابــدأ بنفســك«: قــال ألن النبــي  "فيبــدُأ بنفســه"الفطــر 

  . »أفضُل الصدقة درهٌم جتعله يف يدك زوجك«: قال

ــال ــيده، قــــال"فرقيقــــه": قــ ــق ســ ــن طريــ ــاٌل إال عــ ــه مــ ــيس لــ ــه ال يقــــوُم إال بــــه ولــ : ؛ ألن رقيقــ

يه"؛ ألن األم مقدمة عىل احلق عىل األب "فأمه" ال، وماُل اإلبِن "فأ ؛ ألن األب هو أصُل ا

يه، ولذلك قدَم األُب عىل اإلبن   . ملٌك أل

بإجيـــاب النفقـــة لـــذوي  ُقلنـــاألن الولـــد جتـــب نفقتـــه فـــأقرب يف املـــرياث إذا  "فولـــده": قـــال

  . املرياث

، هــذه أرشنــا هلــا قبــَل "وجتــُب عــىل مــن تــربع بمؤنــة شــخص شـهر رمضــان": يقـول الشــيخ

  . عىل من جتب نفقته ومن تربع بنفقته شهر رمضان: قليل يف قولنا

ظر معي"ال عىل من استأجَر أجًريا بطعامه": قال الذي يسـتأجُر أجـًريا لـه حااللتـان : ، أ

 أن يســتأجره وتكــون أجرتــه طعامــه، فهــذا يصــح لقضــاء عمــر بــن اخلطــاب : األوىلاحلالــة 

  . وإن كانت خالف القياس



 

  

  

 

 

  .................. فصل واألفضل إخراجها يوم العيد قبل الصالة وتكره بعدها

ـــال مـــع الطعـــام، : احلالـــة الثانيـــة ــتأجره بـــؤجرِة مـــاٍل مـــع الطعـــام، يقـــول أجرتـــك ا أن يسـ

ًضا تصح   .عندهم فهذه أ

  . ويف احلالتان هذه ال جتُب عليك زكاة الفطر

ــة ــة الثالثــ ــال: احلالــ ــام، قــ ــه بالطعــ ــامٍل وتــــربَع لــ تــــب : أن يكــــون قــــد اســــتأجره بــ أجرتــــك الرا

ـه قـال طعامـك شـهر : الفالين لكن أكلك رمضان كله عّيل، فهنا جيُب عليه أن خيرج الزكاة أل

  . رمضان كله، أي مجيع الوجبات

ــه يف وقــت الوجــوب وهــو "عــن جنــنيٍ وتســُن ": ثــم قــال ، اجلنــني ال جتــُب الزكــاُة عليــه أل

وقــت يعنــي وهــو يــوم العيــد لــيس مســتقر احليــاة ولــيس كامــل أهليــة الوجــوب ولكــن لــه أهليــة 

ج زكاة الفطر عنه   .وجوٍب ناقصة، وإنام ُيسن إخرا

بــن كــان خيــرج زكــاة الفطــر عــن اجلنــني، فيشــمل ذلــك اجلنــني ا ودليــُل ذلــك أن عــثامن 

ء   . يوم وابن تسعة أشهر سوا

ج زكـــاة الفطـــر يـــوم العيـــد: يقـــول جهـــا بعـــده، " األفضـــُل إخـــرا قبـــل الصـــالة، ويكـــره إخرا

  ."وحيرم تأخريها عن يوم العيِد مع القدرة ويقضيها وجتزُئ قبل يوم العيد بيومني

ظـــروا معـــي ، هـــذا وقـــت الزكـــاة هلـــا وقـــٌت باعتبـــار الوجـــوب فتجـــُب بغـــروب الشـــمس: أ

  . ألولالوقت ا

ج زكـاة الفطـر يـوم : الوقت الثاين ج زكـاة الفطـر، أفضـُل وقـٍت إلخـرا وقُت أفضـلية إخـرا

العيد، يعني بعد طلوع الفجر وقبل صالة العيد، هذا أفضُل وقت، يعني يوم بمعنـى النهـار، 

ج زكاة الفطر   . يعني من بعِد أذان الفجر وقبل صالة العيد، هذا أفضُل وقٍت إلخرا

تــأخُري صــالة عيــد الفطــر، األفضــل : اء ومــر معنــا يف صــالة العيــد األفضـلوإذا قـال الفقهــ

أن يؤخرها اإلمام لكي ُحيقق الناس الُسنة فيخرجوا زكاة فطرهم يف هـذا الوقـت، هـذا وقـُت 

  . األفضلية

  



 

   
 

 

  ......وحيرم تأخريها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وجتزئ قبل العيد بيومني

هـة ال إثـم عليـه، وهـو أن خترجهـا بعـد : الوقت الثالـث وقـٌت مكـروه جيـوز لكـن مـع الكرا

ــد، ألن الزكــــاة متعلقــــٌة بيــــوم العيــــد فيجــــوُز  ــل غــــروب الشــــمس مــــن يــــوم العيــ ــن قبــ الصــــالِة لكــ

، ي "وتكـرُه بعـدها": تأخريها عن صالة العيد لكـن قبـل غـروب الشـمس، وهـذا معنـى قولـه

  . بعدالصالة

بع خراجها فيه تعمًدا لكن مـن نيسـ وجـب عليـه إخراجهـا فيـه، وقٌت حيرُم أ: الوقت الرا

َم وجيب عليه إخراجها فيه، وهـو إخراُجهـا بعـد غـروب الشـمس يـوم : ومن أخرها متعمًدا أ

العيد، حيرم، لكن لو تعمد تأخريها بقيت يف ذمته فيخرجها، ومـن نسـيها أخرجهـا يف الليـل؟ 

مـن أداهـا قبـل الصـالة فهـي قـدٌة مقبولـة «: لقـا أن النبي : ثاين يوم؟ ثالث يوم؟ دليُل ذلك

ال ال  يعني فاضلة، ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات أي حكمها حكُم زكاة ا

  . تسقُط بعد وقت وجوهبا فتبقى يف الذمة

أغنـــوهم عـــن «: قـــال وقلنـــا إنـــه يكـــره وال حيـــرم تأخريهـــا بعـــد صـــالة العيـــد ألن النبـــي 

، فـدل عـىل أن إخراجهـا يف هـذا اليـوم جـائز لكنهـا قبـل الصـالِة أفضـل، »السؤال يف هـذا اليـوم

كان يعلُم الناس أحكام الزكاة ولذلك استحبوا العلامء يف خطبة العيـد عيـد الفطـر  والنبُي 

ــون ناســــني لزكــــاة  أن ُيعلـــم النــــاس أحكـــام زكــــاة الفطـــر، وال ُأحيصــــ عــــدد النـــاس الــــذين يكونـ

  ستحب أن يتعلم الناس حكمها، هاذ هو الوقُت ز الفطر أو جاهلني بحكمها، فلذا ا

وهـو وقـت اجلـاوز وهـو أن خيرجهـا قبـل يـوم العيـد بيـومني حلـديث ابـن : الوقت اخلامس

  . كانوا خيرجوهنا قبلها بيوم أو بيومني »أذن بإخراجها أن النبي «: عمر ريض اُهللا عنه

يس كـذلك؟واحد من العيد يوم العيد هو ليلة ال: ما معنى أهنا خترج قبل العيد بومني  أ

أي بغروِب شمِس يوم الثـامن والعرشـين مـن رمضـان، : بيومني ُقلناقبلها بيوم أو يومني، إذا 

فـــإذا غربـــت الشـــمس ودخلـــت ليلـــة التاســـع والعرشـــين جـــاز لـــك أن ُختـــرج زكـــاة الفطـــر؛ ألن 

  . ًداالشهر إن كان تاًما فقد قدمتها يومني، وإن كان ناقًصا فقد قدمتها يوًما واح

  .)أو يومني افكنا نقدمها يومً (: وهذا معنى قول ابن عمر



 

  

  

 

 

  .............. والواجب عن كل شخص صاع متر أو زبيب أو بر أو شعري أو اقط

ــيخ ــن عمــــر وأيب ســــعيد : يقــــول الشــ ــول ابــ ــرء خيــــرُج صــــاًعا لقــ جــــب أن املــ كنــــا «: والوا

  . »صاًعا من طعاٍم أو من شعٍري أو من غريه نخرج زكاة الفطر مع رسول اهللا 

وال  "أو ُبـــرٍ "، والزبيـــب معـــروف البـــد أن يكـــون جاًفـــا، "صـــاًعا مـــن متـــٍر أو زبيـــٍب ": قـــال

ــا ســعيد قــال ، »كنــا نخرجهــا صــاًعا مــن طعــاٍم أو صــاًعا مــن شــعري«: جيـزئ نصــف صــاع ألن أ

فتـارة يطلــُق عـىل الــُرب، : قـنيفغـاير بـني الطعــام والشـعري، والطعـام يطلــُق عنـد العـرب عــىل إطال

  .وتارة يطلُق عىل كل طعام

ــا غــاير بــني الطعــام وبــني الشــعري دل عــىل أهنــام متغــايران ألن أو تقتيضــ املغـــايرة،  وُهنــا

اُلــرب لكــن بخــالف الكفــارات اإلُخــرى فالكفــارات األُخــرى  ُهنــافــدل عــىل أن مــراده بالطعــام 

  . ليس مقوم تعبد وُهنامقوم،  ُهناكألن خيرُج نصف صاٍع إال من الُرب فيخرُج ُمد 

األقــط معـروف ومازلنــا  "أو أقـطٍ "حلـديث أيب ســعيد وابـن عمــر،  "أو بـر أو شــعري": قـال

  . نأكله ويتعامل به الناس فيجوُز إخراجه

ج منهــاإذً  التمــر والزبيــب والــُرب والشــعري : ا هــذه األمــور اخلمســة هــي التــي جيــوز اإلخــرا

  .واألقط

ُج زكــاة الفطــر مــن غــري هــذه اخلمســة، : وعــىل مشــهور املــذهب عنــد فقهائنــا ال جيــوُز إخــرا

ه قـال ا ثبَت عن ابن عمر  ـا فـال أخرجهـا إال كـام كنـت أخرجهـا مـع رسـول اهللا «: أ أما أ

«ا جاء من حديث أيب سعيد أن قال أن نخرج زكاة الفطر صاًعا من  أمرنا النبي «: ، و

ٍ أو من زبيٍب أو أقٍط أو من متر ُبٍر أو من طعامٍ  ، فنص عىل اخلمسة وهذا النص »أو من شعريا

  . مع وجود غريها من املطعومات يدل عىل التخصيص

هذا هو املشهور عند فقهائنا وهو األحوط، فال ينتقُل لغـريه إال إذا ُعـدمت، إذا ُعـدمت 

  . هذه اخلمس ينتقُل إىل غريها

  

  



 

   
 

 

  .................................... كان وزن احلب وجيزئ دقيق الرب والشعري إذا

ه جيوُز أن خترج زكاة الفطر من غري هـذه اخلمسـة، إذا : والرواية الثانية وعليها الفتوى أ

ــادر  ـــاس قوًتــــا فيحفظونــــه يف البيــ ــي جيعلهــــا النـ ـــ، يعنــ ـــون قوتنًاــ ــــا، القيــــد األول أن تكـ كانــــت قوًت

  . طبًعا أن تكون حًبا وقوًتاواملستودعات،

ـــاين ــان األصـــــلح : والرشـــــط الثــ ــون أصـــــلح، إن كـــ ـــب أن تكـــ ــلَح للفقـــــري، جيــ ــ ــون أصـ أن تكـــ

اخلمســة هــذه فــال ُختــرج إال منهــا، واألوىل باملســلم أال خيــرج زكــاة الفطــر إال مــن هــذه اخلمــس 

ا فال ُأخرها إال كام كنت أخرجها يف عهد النبي «: ألن ابن عمر قال   . »أما أ

ـــيخي ــول الشـــ ــ ــــٍر وشــــــعري": قــ ـــزئ دقيــــــق بــ ــدقيق "وجيـــ ــ ج الــ ــرا ــوُز إخــــ ــاء جيــــ ــــون الفقهــــ ، يقولــ

ــا الســــويُق فهــــو  ــو طحــــُن احلــــب، وأمــ ــدقيَق هــ ــدقيق والســــويق أن الــ والســــويق، والفــــرُق بــــني الــ

تصـديق احلــب بالنــار، يعنــي خلينــا نســميه مــاذا؟ حتمــيُص احلــب، ثــم بعــد ذلــك يطحــُن حممًصــا 

  . بعد طبخه

ق والســويق وكالمهــا طحينًــا، جيــزُئ أن خيــرج مــن زكــاة الفطــر لكــن هــذا الفــرق بــني الــدقي

ــه  ــاِع كلــ ــن الصــــاع بـــل إإيت بالصــ ــل مـ ــإن ذلــــك يكـــون أقــ ــه فـ ــم تطحنــ ــٍر ثـ كيـــف؟ ال تــــأيت بصـــاع بــ

، يعنـــي قـــدر احلـــِب يف "إذا كـــان وزن احلـــِب ": طحــني، إمـــا دقيـــق أو ســـويق، وهـــذا معنـــى قولـــه

  . الكيل

ة مـــن بـــاب التن ُهنـــاطبًعـــا عنـــدنا  ُد مســـأ ــًام نحـــن ُقلنـــا صـــاع، مـــا املـــرا بيـــه، نبهـــت عليهـــا دائـ

، ويقــدُر اآلن بنحــٍو مــن اثنــني فاصــلة مخســة وســبعني لــرت، بالصــاع؟ الصــاع هــو صــاُع النبــي 

ه ثالث لرتات،  ا إذً وعىل أكثر تقدير وهو الذي قدرته دار اإلفتاء وهو حمتاط فيه كثًريا جًدا أ

ــة عـــىل أقـــل مـــا يقـــدر بـــه اثنـــني فاصـــلة مخســـة  وســـبعني وقيـــل أقـــل لكـــن هـــو األقـــرب اثنـــني مخسـ

  .وسبعني، وقيل ثالثة

أن هـــذا الصـــاع عـــىل ســـبيل التقريـــب لـــو نقـــص قلـــيًال، لـــو وزدت عرشـــة : وعنـــدنا قاعـــدة

ه عىل سبيل التقريب ال سبيل التحدي ائة األمر سهل جًدا أل   . با

  



 

  

  

 

 

م مقامـه مـن وخيرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حـب وخيـرج مـع عـدم ذلـك مـا يقـو

وجيوز أن تعطي اجلامعة فطرهتم لواحد وأن يعطي الواحد ء، حب يقتات كذرة ودخن وباقال

  .......................................................................... فطرته جلامعة

، كيف تأيت هبذا؟ اآلن قـد ال جتـد الصـاع، اذهـب ألي إنـاٍء عنـدك يف البيـت اخـرت أي إنـاء

ــر،  ــى بــــاب االحتيــــاط واألكثــ ــاط، شــــوف علعـ ــة حليــــب قــــدر، ثـــم اســــكب فيــــه عـــىل االحتيــ علبـ

اســكب فيــه ثــالث لــرتات مــاء، ثــم إإيت بقلــم وأجعــل خًطــا عــىل حــد هــذه الــثالث لــرتات مــاء، 

ا  يت بلرتين ومخسة وسبعني أجزءك ُقلتوأ   .ثالث لرتات ألهنا األكثر، ولو أ

شعٍري أو متـٍر أو زبيـٍب أو غـري ذلـك وقسـه هبـذا الصـاع  ثم بعد ذلك إيت بالطعام من ُبٍر أو

يت بصاٍع متيقن، اثنني حققت الُسـنة وهـو الكيـُل للمكـيالت فـإن كيـل : فإنك تكون بذلك أ

يـَت بالصـاع : املكيل فيه بركة كام تعلمون، األمر الثالث نـاءك أ ك أظهرت ُسـنًة وهـو بـني أ أ

نائــك يــزن بنفســه، ال  يلــزم أن تــذهب للســوق وتشــرتي صــاًعا، قــدر فجعلــت كــل واحــٍد مــن أ

  . أي قدر من القدور هذه املوجودة

ما "يعني مع عدم األمور اخلمسة جيب أن تعـدم،  "وخيرُج مع عدم ذلك": يقول الشيخ

مــا يقـوم مقــام هــذه األمـور اخلمســة ممــا وجـد فيــه القيــدان أن يكـون فيــه حــٌب، أن  "يقـوم مقامــه

، البــاقالء الــيل هــي الفاصــوليا إذا "كــذرة ودخــٍن وبــاقالء": يكــون حًبــا وأن يكــون مقتاًتــا، قــال

  . كانت تؤكل لكن طبًعا برشط أن تفقد اخلمس عىل املشهور

  . للفقريفرشطه أن يكون أصلح : وأما عىل الرواية الثانية

جيب أن نفرق بني الرواية الثانية املشهورة، املشهور ال ينتقل لبدله إال عنـد الفقـد، وأمـا 

  . جيوز إخراج حب املقتات برشط أن يكون أصلح: عىل الرواية الثانية فيقولون

، عرشــة يف بيــٍت واحــد أعطــوا "وجيــوُز أن تعطــي اجلامعــة فطــرهتم لواحــد": يقــول الشــيخ

واحــد جيــوز، وجيــوز العكــس، وهــو أن ُيعطــي الواحــُد فطرتــه جلامعة،يقســم عرشــ أصــٍع لفقــٍري 

  . الصاع بني أكثر من اثنني وثالثة

  



 

   
 

 

  ...........................................وال جيزئ إخراج القيمة يف الزكاة مطلقا

قــري لكــن اســتحَب العلــامء أال ُيعطــي الفقــري أقــل مــن مــٍد أو مــدين ألن الرشــَع مل ُيعطــي الف

يف بـــاب الكفـــارات أقـــل مـــن ذلـــك، فلـــذلك األفضـــل أال يـــنقص عـــن مـــا يعطـــاه الفقـــري يف بـــاب 

  .الكفارات؛ فإن كان ُبًرا مد وإن كان من غريه فمدان

ة من "وال جيزئ إخراج القيمة يف الزكاة" : يقول الشيخ ، أي يف زكاة الفطر، هذه املسأ

ج زكاة الفطر نقًدا أم ال؟ املسائل التي فيها خالٌف بني أهل العلم، هل جيو   ز إخرا

بــه فيهــا أهيــا األخــوة ة ودائــًام أ : فيهــا قــوالن واخلــالف فيهــا قــوي ولــذلك أركــز عــىل مســأ

ٍة اخلـــالُف فيهــا ســـائغ،  املــرُء كلـــام زاد علمــه كلـــام قــل إنكـــاره، املــرء ال ينكـــُر عــىل غـــريه يف مســأ

ــنف و ـــه جيـــوز، وهـــو رأي املصـ ن يـــرتجح عنـــده أ هـــو رأي كثـــري مـــن أهـــل أرى بعـــض اإلخـــوا

ه ُيعنـــف عـــىل اآلخـــرين، ويـــذمهم ألهنـــم  ـــه ال جيـــوُز إخـــراج النقـــد يف زكـــاة الفطـــر، فـــرتا العلـــم أ

  . أخرجوا زكاة الفطر نقًدا

ـــو  ز إخـــراج زكـــاة الفطـــِر نقـــًدا أ ة فيهـــا خـــالف واخلـــالف قـــوي، فممـــن ذهـــب جلـــوا املســأ

الثانيـــة مـــذهب اإلمـــام أمحـــد باختيـــار حنيفـــة الـــنعامن عليـــه رمحـــة اهللا ابـــن ثابـــت، ومنهـــا الروايـــة 

و العباس   . الشيخ تقي الدين أ

ــــدة ـــدنا قاعــ ــذلك عنـــ ــ ـــوي، ولـــ ـــالف قـــ ـــا خــــ ة فيهـــ ــأ ـــ ــة : فاملسـ ـــ ــائل اخلالفيــ ـــ ــــار يف املسـ ال إنكـــ

االجتهاديـــة، جيـــب أن تكـــون خالفيـــة وأن تكـــون اجتهاديـــة، أمـــا املســـائل االمجاعيـــة فـــال، وأمـــا 

غــري اجتهاديــة، بمعنــى أن كــان املــرء قــد ذهــب هلــا تشــهًيا أو مــن غــِري طريــٍق مــأذوٍن بــه، الطــرق 

أذونة هبا يف ا إما أن يكون عن طريق االجتهاد إذا كان مـن أهـل االجتهـاد والنظـر : الختيارا

  . يف األدلة، أو من طريق التقليد السائغ بأن سأل مفتًيا فأفتاه

فمــن ذهــب مــن بــاب التشــهي والتتبــع للــرخص فإنــه ينكــُر عليــه إنكــاُر العمــل، أمــا إنكــاُر 

ـك؟ ذهـب فـالن القول فإنه جائز، إنكار القول هو ماذا؟ تأيت لطالـب  علـم وتقـول لـه هـذا رأ

ُة كذا، هذا ُيسمى إنكار القول   . لكذا، واملسأ

  



 

  

  

 

 

ء زكاته وصدقته ولو اشرتاها من غري من أخذها منه   .وحيرم عىل الشخص رشا

وما زال أهل العلم ينكُر بعضهم عىل بعض، وإنكار القوِل ال يستلزُم اجلدل، انتبه هلذه 

ة، إنكار القول ال يستلز فرق بني إنكار القول واجلدل، إنكار القول قـد  ُهناكم اجلدل، املسأ

تؤلــف كتاًبــا، اجلــدل قــد يكــون مــذموًما ملــن ســاء قصــده، وتفصــيل ذلــك يف غــري هــذا الــدرس 

  . ألن درسنا طويل

ًء كـــان هـــو األصـــلح للفقـــري أو لـــيس أصـــلح "مطلًقـــا": وقـــول املصـــنف ، يعنـــي يـــدلنا ســـوا

ج القيمِة مطلًقا، بل حتى إذا مل يوجد قوت سقطت الزكـاة لفقـِد مـا جيـوز  للفقري ال جيوُز إخرا

  . إخراجه منها

وحيـــرُم عـــىل مـــن بـــذل صـــدقة معينـــًة ســـواء كانـــت زكـــاة فطـــٍر أو زكـــاة يعنـــي : يقـــول الشـــيخ

، "ولـو اشـرتاها مـن غـري مـن أخـذها منـه": يشرتهيا مطلًقـا، قـالسائمة أو غريها حيرم عليه أن 

العائـد يف هبتـه «: قال حتى لو الفقري بذهلا لطرٍف ثالث حيرم عليك أن تشرتهيا، ألن النبي 

ُء صدقته مطلًقا»كالكلب يعوُد يف قيئه، ليس لنا مثل السوء   . ، واملرء حيرُم عليه رشا

ــه يعلــم قيمتهـــا ــا محــل عـــىل دابــة يف ســبيل ا وعمــر  ئهـــا أل هللا وجـــدها ُتبــاع فــأراد رشا

ئها وقد بيعت بأقل من سعرها، هناه النبي    . عن رشا

ــا : النــوع الثــاين ءه ممــن بــذلتها لــه وال حيــرُم مــن غــريه، وهــذا فــيمن بــاع عينً يشٌء حيــرُم رشا

ون بـثمٍن أكثـر بثمٍن نسأ يعني بدين فال جيوُز له أن يشرتهيا بـثمٍن حـاٍل ممـن باعهـا لـه إال أن يكـ

ـــوز وإال  ـــث فيجــ ـــت لشـــــخٍص ثالــ ــوه، وإن بيعــ ــٍب ونحـــ ــفتها كتعيـــ ـــريت صـــ ــا بـــــه، أو تغــ ــا باعهـــ ممـــ

  . فتكوُن عينةً 

  

  

  

  

  



 

   
 

 

.....................ا كالنذر والكفارة وله تأخريها لزمن حاجةجيب إخراجها فورً 

ـــــف  ــتكلم املنصـ ــ ـــدأ يــ ــــابـــ ـــن  ُهنــ ــا ومـــ ـــ ــون إخراجهـ ــ ـــــف يكــ ــاة، وكيـ ــ ــراج الزكــ ــ ــاب إخــ ـــ ـــن بـ عـــ

  يستحقها؟ 

ج الزكاة عىل الفور كحكم النذرِ ": يقول الشيخ فمن نذر نذًرا مقيًدا بقوقٍت  "جيب إخرا

  . فيجُب إخراجه عند ذلك الوقت، والكفارات كذلك جتب إذا كان املرُء قادًرا عىل بذهلا

ـــــك أن اهللا  ــ ـــىل ذلـــ ـــ ـــ ـــدليُل عـ ـــ ـــ ــال يف  الـ ـــ ــ ــ ــهقـ ــــ ــ ــــاَة {: كتابــ ـــ ــ َكـ ـــوا الزَّ ـــ ـــ ـــالَة َوآُتـ ـــ ـــ ـ ــــوا الصَّ ــ ـــ َوَأقِيُمـ

ــيع يف الوقـــت، مثــــل]٤٣:البقـــرة[} ــىل التوســ  واألصـــُل أن األوامــــر للفوريـــة إال إذا ثبـــت دليــــٌل عـ

، يف حـــديث أيب موســى وحـــديث غـــريه، »مـــا بـــني الــوقتني صـــالة«: الصــالة فقـــد قــال النبـــي 

  . ريض اهللا عن اجلميع، فدل ذلك عىل أن األصل الوجوب

مـا خالطـت «: قال فيام روي عند احلميدي قال ومر معنا يف احلديث املتقدم أن النبي 

  . وذلك بأن يؤخر الزكاة عن وقتها: قال سفيان رواي احلديث »الزكاُة ماًال قُط إال أفسدته

  . ا اليوم الذي وجب عليك الزكاة فيه جيب أن ُخترج الزكاة فيهإذً 

ـيس كـذلك؟جتب يف يوم  إن الزكاة ُقلنانحن : انظروا معي وذكرنـا ورضبنـا مثـاًال هلـذا  أ

إذا جــاء يــوم تســعة مــن شــعبان اليـوم بيومنــا الــذي نحــن فيــه وهـو يــوُم كــم؟ تســعة مــن شــعبان، 

، احفظــوا هــذه القاعــدة ختترصــ عنــدك أشــياء كثــرية، احفظهــا معــي فجيــُب عليــك أربعــُة أشــياء

  : واكتبها معي

ل التـــي عنـــدك كلهـــا يف هـــذا : األمـــر األول تنظـــُر كـــل مـــا عنـــدك مـــن النقـــِد فتجمـــُع األمـــوا

  . اليوم، جتمع النقد الذي عندك كله

انظـــر كـــل مـــا عنـــدك مـــن العـــروض التـــي جتـــُب فيهـــا الزكـــاة وهـــي عـــروض : األمـــر الثـــاين

  . التجارة فقومها بسعر اليوم
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انظر ما الـذي لـك مـن ديـوٍن عـىل غـريك، كـل الـديون التـي لـك عـىل غـريك : األمر الثالث

فاحســبها عــىل املشــهور احســبها مجيًعــا، وعــىل الروايــة الثانيــة التــي عليهــا الفتــوى يف الصــحيح 

  .كان الديُن عىل غري مماطٍل أو ُمعٍرس أو جاحد فاحسبها إذا

انظــر يــوم تســعة ثامنيــة، كــل ديــن لــك عــىل غــري مماطــٍل أو جاحــٍد أو : األمــر الثالــث: ُأعيــد

  .ُمعٍرس فاحسبه يف هذا اليوم

بع قص منها بعد ذلك الديون التي عليك، كم ديٌن لك عىل غريك، عىل : األمر الرا ثم أ

  . الديون احلالة فقط: ملفتى بهكُل ديٍن، وعىل ا: املذهب

بـع، املجمـوع إذا : أربعة أشياء ُهنااإذً  جتمـُع األوَل مـع الثـاين مـع الثالـث وتـنقُص منـه الرا

ــا اليــوم بســتة آالف ريــال؛ فحينئــٍذ أخــرج ربــع العرشــ وهــو  خــرج وكــان يبلــُغ نصــاًبا ُيقــدر تقريبً

  . كم؟ قسمة أربعني خترج الزكاة

  . هذه احفظها أرجوا أن حتفظها، هذه أهم جزئية يف الدرس

  : هذا اليوم تفعل أربعة أشياء: ُأعيدها برسعة

أن جيمـــع كـــل مـــا عنـــده مـــن نقـــد، كـــل نقـــد عنـــدك اليـــوم امجعـــه حتـــى الريـــال : األمـــر األول

الواحــد امجعــه، الـــذي يف البنــك، الــذي يف جيبـــك، الــذي حتــت البالطـــة، قــديم كــانوا يضـــعون 

لـــدة، كـــُل نقـــٌد متلكـــه امجعـــه، نقـــد، ومنـــه الـــذهب والفضـــة، حتـــت ال بالطـــة، يف الـــدرج، عنـــد الوا

ه نقد   . الذهب والفضة أل

كــُل عــروض جتــارة، وعرفنــا قبــل قليــل كيــف نعــرف عــروض التجــارة مــن : األمــر الثــاين

النقد عندك مثًال  ُقلناغريها، كل عروض جتارة عندك هذا اليوم قومها هذا اليوم كم تعادل، 

ًفا كذلك ًفا، وعروض التجارة خلينا نقول إهنا مخسة عرش أ   . فلنقل مخسة عرش أ

نــي أرشح : األمــر الثالــث ــاذا؟ أل انظــر الــديون التــي لــك عــىل غــريك، قلــُت فيهــا قــولني 

كــل الــديون التــي لــك عــىل غــريك احســبها، : كتاًبـا ال ُأريــد أن ُأخــالف املــذهب، املــذهب يقــول

  .هذا هو املذهب
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احســب الـديون التــي لـك عــىل : ولكـن الصــحيح الـذي مفتــى بـه وهــو الـذي عليــه الـدليل

ـــة رشوط ـــريك بثالثـ ـــون عــــىل : غـ ـــى أن تكـ ــ، بمعنـ ـــٍد وال ُمعرســ ــٍل وال جاحـ ـــىل مماطــ ــون عـ أال تكــ

ـه ديـٌن معـدوم، هـذا األمـر مريء بادر، إذا كانت عىل واحـد  مـن الثالثـة هـؤالء فـال حتسـبها كأ

  .الثالث ُجتمع

ــبح  ـــــف فأصـــ ــين أ ـــا عرشـــ ـــارة كلهــ ــلف احلـ ـــت مســـ ــ ـــم؟ أ ـــريك كــ ــىل غـ ـــك عـــ ــي لــ ـــديون التـــ الـ

ًفا   . املجموع كم؟ مخسني أ

بـع إذا كانـت حالـة عـىل  "الـديون التـي عليـك"ختصـم مـن هـذه األمـور الثالثـة : األمر الرا

ــهورالصــــحيح املفتــــى بــــه،  ــىل املشــ ــي عليــــك، لكــــن نحصــــبها بالصــــحيح: وعــ : كــــل الــــديون التــ

ـــل  ـــاط، كـ ـــا واألقسـ ــية كلهـ اضــ ـــة يف الشــــهور ا ـــهر املؤجلـ ــذا الشـ ــة عليــــك هــ الــــديون التــــي حالــ

ـــة ألن  ـــع وليســــت مؤجلـ ــل وال بيـ ــىل متويــ ــاًء عــ ــى منهــــا فائــــدة ليســــت بنــ القــــروض التــــي ال ُيرجــ

  . ت أن الديون التي عليك عرشةالقروض ال تتأجل بالتأجيل، احسبها هذا اليوم، فوجد

ــمة  ــ؟ قســ ــة كــــم املجمـــوع؟ يكــــوُن أربعــــني، أربعـــون كــــم ربـــع العرشــ ــون نــــاقص عرشـ مخسـ

ف ريال   . أربعني، فيكون كم؟ أ

ــويم وحســــاب  ــد والتقــ ج، العــ ــأيت بــــاإلخرا هــــذا األلــــف إذا انتهيــــت مــــن العــــد والتقــــويم تــ

ا بالعـــد لألمـــوال، والتقـــويم للعـــروض وحســـبنا  ـــيس كـــذلك؟الزكـــاة، الزكـــاة، إًذا بـــدأ بقـــي  أ

ج الزكاة، بقي عليك أمران ُج الزكاة، ورصفها: عندنا درس اآلن وهو إخرا   . إخرا

القاعــدة التــي ذكــرت لكــم قبــل قليــل أهنينــا فيهــا العــد والتقــويَم وحســاب الزكــاة نقــاص 

  .قسمة أربعني

ف، بقي عليك أمران ج الزكاِة ورصفها: حسبت زكاتك كم طلعت؟ أ   . إخرا

  

  

  



 

  

  

 

 

  ..................................... ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب

  ما معنى إخراج الزكاة؟ 

بمعنـــى أن الزكـــاة الواجبـــة يف مالـــك خترجهـــا عـــن مالـــك، جتعُلهـــا يف صـــندوق، جتعلهـــا يف 

ظرف، جتعلها يف حساب منفصل، اإلخـراج واجـب هـذا اليـوم، جيـب أن خترجهـا هـذا اليـوم، 

  واجبة هذا اليوم؟اذا 

ـال، فأخرجهـا اآلن مـن مالـك،   ألهنا إذا خالطت مالك نزعت منها الربكـة وأفسـدت ا

ت آثم إن مل خترجها هذا اليوم   . جيب هذا اليوم وأ

  الرصف ما هو؟ 

ك تعطيها للفقري، الرصف جيوُز أن تؤخرهـا للمصـلحة، كـل هـذه املقدمـة ُأريـد أن  هو أ

ة ج الزكاة ورصفها ناكهُ أن : أصل إىل هذه املسأ   . فرًقا بني إخرا

ج الزكاة جيب يف هذا اليوم لكي ال ُتنزع الربكة من مالك   . إخرا

  .جيوز أن تؤخرها للصلحة، هذا كالم الصنف: رصفها

، وله تأخريها، أي تأخري الرصِف "جيُب إخراجها فوًرا كالنذِر والكفارة": يقول الشيخ

لزمن احلاجِة، أي ملصلحٍة، يعني أن احلاجة بعد أسبوع أشـد، يعلـم أن الفقـري الـذي سـيعطيه 

  .حاجة أشد فيجوز أن تؤخرها إىل الزمن األشد ُهناكإياها بعد إسبوع يعني 

إيـاه  ، اليوم أستطيع أن أعطيها فقري لكن قريبي بعيد عنـي فيجـوز أن أعطيهـا"ولقريٍب "

  .بعد أسبوع أو أسبوعني أو ثالثة

  . ، جاري غائب سيأيت بعد أسبوع فيجوز يل أن ُأأخر الرصف له بعد أسبوع"وجلارٍ "

، ما معنى تعذر إخراجها مـن النصـاب؟ يعنـي أن "ولتعذر أخراجها من النصاب": قال

  . يكون ماله غَري حاٍرض عنده، بعيد عنده

اة وجبــٌة يف العــِني وهلــا تعلــٌق بالذمــة، قلتهــا وال ال؟ أن الزكــ: لكــم قاعــدة قبــل قليــل ُقلــت

ة ال الذي وجبت فيـه الزكـاة إذا كـان بعيـًدا عنـك جـاز لـك أن : من تفريعات هذه املسأ أن ا

ال عندك   . تؤخر الزكاة حلني قدوم هذا ا



 

   
 

 

ا كفر ولو اخرجها، ولو قدر أن خيرجها من غريه ومن منعها بخال ، ومن جحد وجوهبا عا

  .......................................................ا أخذت منه وعزر هتاونً أو 

ــال ـــا : مثــ ـــد، مـ ــٍل وال جاحـ ــ وال مماطــ ــريه معٍرســ ـــٌد غــ ــان زيـ ـــًدا وكــ ــته زيـ ــدين الــــذي أقرضــ الــ

ج  ـــال إال بعـــد شـــهر أو شـــهرين أو ســـت شـــهور أو ســـنة، جيـــوُز لـــك أن تـــؤخر إخـــرا ســـلمك ا

ة انتبهوا هلـا، وهـذا معنـى قـول املصـنف الزكاة هلذا الدين، هلذا املقد ار حلني قبضه، هذه مسأ

، إمــا لكوهنـا عنــد مــدين لكونــه غائًبــا يف بلــٍد "ولتعــذر إخراجهــا مــن النصــاب": رمحـة اهللا عليــه

  . ُأخرى

لكــن جيــوُز لــه أن ، ولــو كــان عنــده فلــوس أخــرى "ولــو قــدر أن خيرجهــا مــن غــريه": قــال

  : يؤخرها ألهنا مصلحة، وهذا جيوز، لكن عندنا رشطني

 ال جيوز تأخُري الرصف إال ملصلحة.  

 وأال يؤخرها أكثر من سنة .  

ــا كفــر ولــو أخرجهــا": قــال ، نعــم ألن مــن جحــد وجوهبــا فقــد "ومــن جحــد وجوهبــا عا

ــر بـــــذلك؛ ألن هـــــذ ــه يكفـــ ـــدين بالرضـــــورة فإنـــ ــن الــ ـــا مـــ ــيًئا معلوًمــ ــد شـــ ــدين جحــ ـــن الـــ ا معلـــــوم مــ

  . بالرضورة ولو أخرجها بعد ذلك فإنه يعني يكوُن كافًرا فيعلم ثم يستتاب

  .أي أخذت منه قهًرا  "أخذت منه": قال املصنف

  : نستفيد منها ثالث مسائل"أخذت منه ": وقوله 

ة األوىل ه جيوز لويل األمر أن يأخذها منه بالقوة: املسأ   . أ

ــة ة الثانيــ ــأ ــــه"أن قولــــه : املســ ـــن  "أخــــذت من ــه أكثــــر منهــــا؛ ألن مـ ــه ال يؤخــــذ منــ ــ ــا أ معناهــ

ـــه ال : الفقهــاء مـــن يقــول يؤخـــُذ منــه ويعـــذر بأخــِذ ضـــعفها أو شــطر مالـــه، ومشــهور املـــذهب أ

  . يؤخذ خالف الرواية الثانية

ــة ة الثالثـ ــأ ــه : املسـ ــه"أن قولـ هـــا وقـــت : هـــل ُجتزئـــه أم ال؟ نقـــول "أخـــذت منـ ــه إذا نوا جتزئـ

ه وإال لزمه أن يؤخذ ُأخرىاألخِذ، وقت ما يأخ ها أجزأ   . ذ اإلمام بالقوة باملصادرة إذا نوا

  



 

  

  

 

 

ــاء احلـــــول أو نقــــص النصــــاب أو زوال امللــــك صــــدق بـــــال  ــى إخراجهــــا أو بقــ ومــــن ادعــ

  ...ها رهبا بنفسهقويسن إظهارها وأن يفر، يمينويلزم أن خيرج عن الصغري واملجنون وليهام

ال؛ أل"وعزر": قوله ـه ال ، أي ُيعذر بغري ا ن املشـهور عنـد فقهائنـا والصـحيح خالفـه أ

ال   .يكون التعزير با

فـــادعى باذهلـــا إخراجهـــا وكانـــت مـــن : هـــذا يتعلـــق بالســـاعي إذا اختلـــف مـــع باذهلـــا، قـــال 

جـــه، أو قولـــه أو "مل يـــتم  "بقـــي احلـــول": األمـــوال الباطنـــة، أمـــا الظـــاهر فالظـــاهر ال يقبـــل إخرا

ه أمٌني، واألصُل أن  "يصدق بال يمني"لفالن فإنه  قال بعته "نقص النصاب أو زال ملكه أل

ال مالـه ة قبـُل  "ويلـزم أن خيـرج عـن الصـغري واملجنـون ولـيهام " : قـال. ا تقـدمت هـذه املسـأ

  .وينوي عنهام

ـه ُخيـرُج الزكـاة  "ويسُن إظهاُرها": يقول الشيخ معنى إظهاُرهـا بمعنـى أن يعلـم النـاس أ

  : وذلك فيها فائدتان

  . أن املرء إذا أخرج الزكاة وأظهرها يدُل غريه لبذل الصدقات: الفائدة األوىل

ــه قــد ُيــتهم فــإن بعــض النــاس يقــول: والفائــدة الثانيــة ــه أخــرج زكــاة : أ فالًنــا مــا عرفــت أ

  . ماله، فيدفُع التهمة عن نفسه

نــى اهللا  ــَدَقاِت َفــنِِعامَّ {: زكاتــهعــىل مــن أخــرج  وقــد أ ــُدوا الصَّ  ِهــَي َوإِْن ُختُْفوَهــا إِْن ُتْب

َء َفُهــَو َخــْريٌ َلُكــمْ  فيهــا مصــلحة حــني  "نِعــم"أهنــا  فــدل ذلــك عــىل]٢٧١:البقــرة[}َوُتْؤُتوَهــا اْلُفَقــَرا

  . ذلك

ــه إذا بــذل  "هــا رهبــا بنفســه قوأن يفر ": قــال الُســنة أن املــرء أن يبــذل الصــدقة بنفســه؛ أل

نــه، وســيبحث يف  الصــدقة بنفســه فإنــه سيكســُب أجــًرا عــىل البحــث عــن الفقــري وســيتفقُد جريا

باته، واملرُء إذا بذل الصدقة بنفسه فإن له دعوًة مستجابة فيام جاء يف اخلرب   . قرا

ـــا ــاس ُيعطوهنــ ــنة فأصـــــبح النـــ ــ ــــاُس هـــــذه الُسـ ـــا تـــــرك النـ ــ ــة  و ــات اخلرييـــ ــوكالء كاجلمعيـــ للـــ

وغريهــا، أصــبَح الرجــُل أقــرب النــاس لــه داًرا وأقربــه إليــه عمــًال يكــوُن حمتاًجــا وال يســأل عنــه 

ه اعتاد عىل توكيل اجلمعيات، واجلمعيات هلا طريقها   . أل



 

   
 

 

ويقول عند دفعها  اجعلها مغنام وال جتعلها مغرماويقول اآلخذ آجرك اهللا فيام أعطيت 

قيت وجعله لك طهورا  وبارك   ........................................لك فيام أ

ــه  ــه ويبحــــث يف أهلــ نــ باتــــه ويبحــــث يف جريا ــه أن يبحــــث يف قرا ــذلك املُســــلم جيــــب عليــ ولــ

ء أم ال؟    ويبحث فيمن يسكن حوله ويتفقدهم السنَة كلها هل لدهيم فقرا

  . هذا هو األفضل ولذلك فإن األفضل أن يفرقها بنفسه وأال يوكل غريه،

، هذه مل يثبت عن النبي "ويقول عند دفعها  اجعلها مغنام وال جتعلها مغرما  ": قال

  فيها دعاء وإنـام هـو دعـاٌء حسـن ُنقـل عـن بعـض الصـاحلني، وقـد جـاء يف بعـض األخبـار أن

  . الصدقَة إذا بذهلا املرء فله هو دعوٌة صاحلة دعوٌة مستجابة

  . أدعوا يل: الصدقة أو الزكاة قال ملن يأخذهابعض الناس إذا بذل 

العلامء كرهوا ذلـك، كرهـوا أن تطلـَب ممـن ُتعطيـه الصـدقَة أو الزكـاة أن يـدعوا لـك؛ ألن 

ك تقول   . أعطني أجًرا : فيها منًا وألن فيها أجًرا عىل الصدقة، فكأ

مـن بـذل اليشـء ليشـء : فعله، بل الُعلامء يقولون ألن ما ُنقل أن النبي : واألمر الثالث

  .نقَص أجره

ـت بــذلت يشء هللا  أدعــوا يل، : ال تبــذهلا ليـدعوا لــك، ولــذلك األفضـل أال تقــول لــه أ

ت أعطه وادعـوا بـام شـئت، أسـأل الكـريم  ـت الـذي ُترجـى إجابتـك لـيس هـو، هـو إذا أ ، أ

ـت صـادق مـن غـري مـّن وكـان يف حاجـة  صـدقني سـيذكرك لـيس بـدعوة بـل وجدَك أعطيته وأ

  . بدعوات

: أعلم شخًصا تصدق عىل آخر بصدقٍة منـُذ سـتني عاًمـا، وهـذا الكبـري يـدعوا لـه إىل اآلن

رحـــم اُهللا فالن،تصـــدق عليـــه قبـــل ســـتني ســـنة، مـــا قـــال لـــه ادعـــوا يل، لـــو قـــال لـــه ادعـــوا يل فإنـــه 

  . سيقول أخذ أجره وانتهى

آجـــرك اهللا فـــيام أعطيـــت وبـــارك لـــك فـــيام "ا، مــن غـــري طلـــب طبًعـــ "ويقـــول اآلخـــذُ ": قــال

قيت وجعلها لك طهوًرا ال وتطهريه"أ   . ؛ ألن هذه من األمور املتعلقة بزكاة ا

  



 

  

  

 

 

ويشــرتط إلخراجهـا نيــة مـن مكلــف ولــه تقـديمها بيســري واألفضـل قرهنــا بالــدفع  :فصـل

يع ماهلوال فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة وال جيزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجم

ال املزكى عنه   ..................................... جتب نية الفرضية وال تعيني ا

ج الزكـاة : يقـول الشـيخ  ألهنـا عبـادة واألصـُل أن العبـاداِت كلهــا  "النيـة"ويشـرتط إلخـرا

ــات«البــد فيهــا مــن النيــة،  كــام يف الصــحيح مــن حــديث عمــر، فالبــد مــن نيــة  »إنــام األعــامُل بال

  . مكلٍف أي بالغ عاقل، فإن كان غري مكلٍف بأن كان جمنوًنا أو صبًيا فيقوُم وليه عنه بالنية

يعوُد للنية فيجـوز تقـديم النيـة عـىل البـذِل بيسـري، قبلهـا  ُهناالضمُري  "وله تقديمها": قال

والنيـة احلكميـة هـي سعوَن يف بـاب النيـة احلكميـة، بيوم بقليل ألن عندنا قاعدة أن فقهائنا يتو

  : أمران

 ما مل توافق أول العمل وإنام تقدمت عليه.  

 ناء العمل ما استصحاب حكمها   . ما مل تستصحب ذكرها يف أ

  . وتقدم ذكرها يف باب الصالة والوضوء

ــة "واألفضـــُل قرهنـــا بالـــدفع": قـــال ــة فيكـــون أقـــرَب يف إجابـ ــ للنيـ ، لكـــي يكـــون مستحرضـ

  . دعاءه

، يعني جيب أن ينـوي أهنـا واجبـة وال ينـوي هبـا "فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة": قال

  . التطوع

ال جيزئـه إذا : ، يقـول"وال جيزُئ أن ينـوي صـدقة مطلقـة ولـو تصـدق بجميـع مالـه": قـال

  .أن ينوي الزكاة الواجبة ولو بذل ماله كله نوى الصدقَة أن جتزئه عن الزكاة بل البد

ال املزكى عنه  ": يقول الشيخ رمحة اهللا عليه معنى  "وال جتب نية الفرضية وال تعيني ا

ـه ينـوي  هذا الكالم يعني أن الذي ينوي الزكاة ال يلزمه أن ينوي أهنا زكاٌة فرٍض بل يكفـي أ

  . أهنا زكاة

ال املزكى عنه": قال ه ال يلزم أن يقول "وال تعيني ا ال : بمعنى أ إن هذه الزكاة عن ا

  .الفالين وإنام يقول عن مايل



 

   
 

 

وإن وكــل يف إخراجهــا مســلام أجــزأت نيــة املوكــل مــع قــرب اإلخراجــوإال نــوى الوكيــل 

ء بلده وحيرم نقلها إىل مسافة قرص وجتزئ ضا واألفضل جعل زكاة كل مال يف فقرا   ...أ

، مـن وكـل "سلام أجزأت نية املوكـل مـع قـرب اإلخـراج وإن وكل يف إخراجها م ": قال

ج فله حاالتان   .إما أن ُخيربه بأهنا زكاه، أو ال خيربه بأهنا زكاة: غريه يف اإلخرا

فــإن مل خيــربه بأهنــا زكــاة فــال نيــة للموكــِل حينئــذ فتكفــي نيــة املوكــل لكــن برشــط أن يكــون 

ــه ــه، فقولـــ ـــذ حكمــ ــء أخــ ـــا ألن مــــا قـــــارب اليشــ ــ أجــــزأت نيـــــة املوكــــل مـــــع قـــــرب ": الزمــــاُن قريبً

ج ألن العــادة جــرت بــه، فالشــخص عــادة قــد يقــول لفــالن ناوهلــا فالًنــا فكانــت بمثابــة  "اإلخــرا

  . الوكالة، فجرت العادة بأن اليشء اليسري ال يشرتُط فيه النية

أي وإن طالــت املــدة بــني إعطائهــا الوكيــل ورصفهــا فالبــد أن ينــوي الوكيــل  "وإال": قــال

ًضــــا ينــــوي ال ـــٍذ أن أ ــد حينئـ ـــا فالبــ ــاة ألهنــــا ربــــام اختلطــــت بغريهــــا أو يكــــون قصــــد هبــــا غريهـ زكــ

  . الوكيل يعلم أهنا زكاة هذا هو املشهور

ء بلده": قال وحيرُم نقلها إىل مسافة قرص ": ، قال"واألفضل جعل زكاة كل مال يف فقرا

ــا أرســله إىل الــيمن، قــال ، ثبــت عــن النبــي "وجتــزئ ــه قــال ملعــاذ   وأعلمهــم أن اهللا «: أ

ئهم ، فهنا هذا الضمري يدُل عىل أن زكاة »أوجب عليهم زكاًة تؤخُذ من أغنيائهم فرتُد يف فقرا

  . البلد جيب أن تكون عند أهله

ـــعيد بـــــن منصـــــور يف الُســـــنن أن النبـــــي  ـــد ســ ـــت أو روي عنــ ـــد ثبــ ــل قــ ــاًذا بـــ ـــر معـــ إذا «: أمــ

  . »ُأخرجت الزكاة من خمالٍف أن ُترَد إليهم

  : فقهائنا ما ييل أخذ منه

أن الزكــاة حيــرُم نقلهـا عــن البلــد مسـافة القرصــ، ومســافة القرصـ مــر معنــا : األمـر األول

أهنــا أربعـــُة ُبــرٍد وســـتَة عرشــ فرســـًخا وأهنــا ُتعـــادل تقريًبــا مائـــًة ومخســًة وثالثـــني كــيًال، هـــذه هـــي 

ُجهـا ألن النبـي : مسافة القرص، وبنـاًء عليـه أمـر بـأن ُتـرَد إىل ذات املخـالف،  فإنـه حيـرُم إخرا

  .حيرم

  



 

  

  

 

 

  ............................ ويصح تعجيل الزكاة حلولني فقطإذا كماللنصاب

بذهلا يف نفس البلد دون مسافة القرصـ هـذا هـو األفضـل والُسـنة، وجيـوُز : األمر الثاين

ًمــا أن يبــذهلا خــارج البلــد لكــن دون مســافة القرصــ، أي دون املســافة التــي ذكرناهــا  ولــيس حرا

  . لكم نحو مائة وأربعني أو مائة ومخسة وثالثني كيلوا مرت

ــه لكنـــه : لبلـــد فنقــولدليــُل ذلــك مــا تقـــدم معنــا، لكــن لـــو خــالف وبــذهلا يف خــارج ا أجزأ

ُء يف بلـده بالكليـة فيجـوز  م، وهذا من املفردات عند فقهائنا، طبًعا إال أن يكـون ُعـدَم الفقـرا أ

  .له حينئٍذ من غري منع

ـا قيـل لـه إن  ـا ثبـت أن النبـي  " ويصح تعجيل الزكاة حلـولني فقـط ": يقول الشـيخ

، كـذا لفـُظ الصـحيح، وجـاء يف روايـة عنـد »ومثُلهـاإهنـا عـّيل «: العباس مل يبذل زكاة ماله، قال

، فدلنا ذلك عىل »فإين قد أخذُت منه زكاة سنتني«: قال أيب عبيد قاسمي السالم أن النبي 

ه جيوُز تعجيل الزكاة قبل وقتها   . أ

تان ُهناوعندنا    : مسأ

ة األوىل حنا تعجيل الزكاة؟ : املسأ   اذا أ

  . للدليل وألن احلكم إذا كان له سببان جاز تقدمه عىل أحد سببيه

ة الثانية   اذا ُقلنا إنه جيوُز حلولني فقط وال جيوُز ألكثر؟ : املسأ

، وقــد قــال يف احلــديث »فإهنــا عــّيل ومثُلهــا«: جيــوُز ذلــك ألن الــنَص ورد بــه، لقولــه: نقــول

ــه زكـــاة ســـنتني«: يف اللفـــظ اآلخـــر تعجـــل أكثـــر مـــن   يثبـــت أن النبـــي ، ومل»فقـــد تعجلـــت منـ

ــا أدى النــاُس صــدقًة قــُط فــإنام خيرجــون الزكــاة عــن  عيه  ســنتني، ولــو فتحنــا البــاَب عــىل مرصــا

  . عرشين سنًة متقدمة أو بعُد وهكذا

ــول الشــــيخ ــاُب كامــــل ألن "إذا كمــــل النصــــاب": يقــ ج النصــ ــرا ــي إذا كــــان وقــــت إخــ ، يعنــ

احلوُل واكتامل النصاب، فال جيوُز تعجيلها عـىل السـببني مًعـا بـل : الزكاة هلا رشطان أو سببان

  . "إذا كمل النصاب": البد عىل أحدمها، وهذا معنى قوله

  .وقيل إن النصاب رشٌط فال جيوز التقدم عليه، واحلوالن سبب فيجوز التقدم عليه



 

   
 

 

  ............................... المنه حلولني فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفال

، أي فـــال يصـــُح أن يعجـــَل مـــن النصـــاب حلـــولني لـــنقص النصـــاب "ال منـــه حلـــولني": قــال

  .حينئذ، يعني إذا كان غري النصاب

، معنى هذه اجلملة وهبا نختم درس اليوم "فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفًال ": قال

بـاب الزكـاة وبـاب الصـوم، أن املـرء إذا عجـل زكـاة مالـه فهـذا ال  ونكمل غـًدا بمشـيئة اهللا 

ــم  ــد مالــــه وتقــــويم عــــروض التجــــارة عنــــده، ثــ ــوب أن يقــــوم بعــ ــُت الوجــ ــه إذا جــــاء وقــ ينفــــي عنــ

حيسُب زكاة ماله، فإذا حسـب الزكـاة فـإن كـان الزكـاة بمقـدار مـا أخـرج فقـد بـرأت ذمتـه، وإن 

قت الوجوب أقل ممـا أخـرج فـام أخرجـه زائـًدا عـام وجـب عليـه يعتـُرب صـدقًة كانت الزكاة يف و

كام قال املصنف، وإن كان حسابه يف وقت الوجوب أكثر مما أخرج فيجـُب عليـه أن ُخيـرج مـا 

  . زاد

أســـأُل اهللا العظـــيم رب العـــرش الكـــريم أن يرزقنـــا مجيًعـــا العلـــم النـــافع والعمـــل الصـــالح 

لــدينا وللمســلمني واملســلامت، وصــىل اهللا وســلم وبــارك وأن يتوالنــا هبــداه وأن يغفــ ر لنــا ولوا

ه وصحبه أمجعني  .عىل نبينا حممد وعىل آ

  

  

  


